
    ВСИ Сомбор
    Број: 141 ПOД -1  
    Дана: 27.05.2019. године

    Предмет: Достава одговора 1
                     Комисије  за ЈНМВ 02/2019

     Достављамо одговор  Комисије за јавне набавку мале вредности, ЈНМВ 02/2019, на 
питања која су  примљена до 27.05.2019.год. до 12.00 сати. У прилогу  наручилац објављује 
питања и одговоре који су сада саставни део конкурсне документације.
    Одговори и обавештење су објављени на сајту на сајту Управе за јавне набавке и на сајту 
ВСИ Сомбор, vsi.sombor@gmail.com.

Питања:                                                                                                                    

Поштовани, обараћамо Вам се у својству потенцијалног понуђача у поступку  јавне набавке 
добара – набавка горива за потребе Ветеринарско специјалистицког Института“Сомбор“ и 
тражимо појашњење елемената критеријума на основу којих це Наручилац у предметном 
поступку извршити доделу уговора у предметном поступку и то
Елементи критеријума за доделу уговора економски најповољнија понуда и заснива се на 
следецим критеријумима
1. Понудјена цена 40 пондера
2. Број места испоруке на теритрији Републике Србије 30 пондера
3. Број места испоруке на територији Града Сомбора 30 пондера
УКУПНО 100 ПОНДЕРА

1. Понуђач који има најнижу понуђену цену добија максималан број пондера по овом 
критеријуму
Најнижа понуђена цена x 40
Понуђена цена
2. Број места испоруке на територији Републике Србије
-ако понуђач има 151 или више бензинских станица добија 30 пондера
-ако понуђач има 101-150 бензинских станица добија 20 пондера
-ако понуђач има 50-100 бензинских станица добија 10 пондера
3. Број места испоруке на територији Града Сомбора
- ако понуђач има 3 (три) или више бензинских станица на територији Града Сомбора добија 
30 пондера
- ако понуђач има 2 (две) бензинске станице на територији Града Сомбора добија 20 пондера
- ако понуђач има 1 (једну) бензинску станицу на територији Града Сомбора добија 10 
пондера.
Испуњеност елемената критеријума број бензинских станица на теритрији Републике Србије 
и Града Сомбора доказује се списком бензинских станица (са локацијама) потписаним и 
овереним од стране понуђача.
Наведени елементи критеријума су дискриминаторски и као такви погодују само једном 
понуђачу што је лако утврдиво.
Обавеза, Наруциоца, установљена одредбом члана 84 став 2 ЗЈН, јесте да КД предвиди, 
опише и вреднује елементе критеријума које намерава да примени, при чему је наглашено да 
исти не смеју бити дискриминторски, те да морају стајати у логичкој вези са предметом 
набавке. Сам појам критеријума одређен је одредбом члана 3 став 1 тачка 29)ЗЈН, као мерило 
које се користи за вредновање. Сврха упоређивања и оцењивања понуда, у смислу одредби 



ЗЈН којима су регулисани критеријуми за доделу уговора, је у установљењу инструмената 
који ће као обавезни елементи сваке КД од више једнаких понуда омогућити избор једне. На 
овај начин обезбеђује се извесност у начину вршења избора између више Понуђача у сваком 
конкретном поступку. Дакле, сврха законске предвиђености критеријума и обавезе њиховог 
одерђења КД је у томе да се, уз претпоставку једнакости и равноправног третамана свих 
понуда из конкретног поступка јавне набавке, унапред предвиде они параметри који ће бити 
основ за оцену једне од таквих понуда као најповољније.
Овако постављање елемената критеријума у КД представља флагрантно кршење члана 10 и 
члана 12 ЗЈН. Из начина пондерисања елемената критеријума које Наруцилац прописује у 
својој КД и њихово вредновање бројем пондера-за које следи образлозење а све у циљу 
доказивања дискриминације.
Наведени елементи критеријума под тачком 2 и тачком 3 са под елементима наведних 
елемената критеријума постављени су тако да само један понудјац мозе добити доделу 
уговора у предметном поступку из разлога што све наведно а тиче се броја малопродајних 
објеката ПРЕДСТАВЉА УНАПРЕД ПОЗНАТУ ЧИЊЕНИЦУ јер су информације о броју 
малопродајних објеката на територији Републике Србије и територији Града Сомбора, 
информације које су познате. Другим речима Наручилац већ унапред зна коме ће у 
предметном поступку доделити уговор из разлога што је начином на који је определио 
елементе критеријума из предметног поступка елиминисао конкуренцију. Наручилац унапред
зна коме ће доделити максимум пондера по елементу критеријума број малопродајних 
објекта на територији Републике Србије и територији Града Сомбора јер се ради о 
инфраструктурним стварима и за рок који је одређен за подношење понуда у предметном 
постуку НЕМОГУЋЕ ЈЕ ИЗГРАДИТИ МАЛОПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ.
Као да све наведно није било довољно Наручиоцу да уподоби КД једном понуђачу, већ је и 
кроз техничку спецификацију прописавши БМБ 100 који се налази у продаји баш код тог 
понуђача у малопродаји додатно обезбедио елиминисање конкуренције. И занимљиво је да 
наведни дериват користе возила са најновијим типовима бензинских  мотора и да је исто у 
малопродаји скупља врсте моторних бензина, поставља се логично питање да ли заиста 
постоји потреба за овом врстом деривата? Уколико Наруцилац и поседује возила са 
најновијом врстом бензинских мотора пошто већина понуђача као квалитетнију врсти 
мотрних безина са повећаним бројем октана поседује БМБ 98 требало је навести БМБ 98 или
више октана те самим тим нико не би био елиминисан из предметног поступка а наручилац 
би свако добио дериват техничких спецификација који је одговарајући његовим захтевима.
У складу са горе наведим потребно је да извршите измену КД и исту сачините у складу са 
ЗЈН, као и да извршите потврду пријем мејла (цлан 20 став 6 ЗЈН).

Предмет: Одговор на питња 1 и 2
 
1. Приликом састављања конкурсне документације у потпуности је поступано у складу са 
Законом о јавним набавкама.  Омогућена је конкуренција у поступку јавне набавке, као и 
јавност и транспарентност поступка.
 Имајући у виду нашу делатност као и велики број терена који се обављају ради 
задовољавања потреба корисника наших услуга, као и осталих наших потреба, добра 
покривеност мрежом продајних објеката  је оправдан услов за оптимално обављање наше 
делатности.
Начело ефикасности и економичности јасно каже да је наручилац дужан да у поступку јавне 
набавке прибави добра одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност 
јавне набавке (члан 9. став 1 ЗЈН), како је и поступљено.

Напомињемо да  Закон о јавним набавкама омогућава понуђачима да формирају заједничку 
понуду (чл. 81 ЗЈН) и понуду са подизвођачима (чл. 80 ЗЈН). 



Наручилац остаје при наведеним елементима критеријума .

2.   МЕЊА се назив тражених добара: 

Редни 
број 
партије

Назив горива
НОВИ

назив горива

1. ЕБМБ 100 G DRIVE 100 бензин
Адитивирани бензин (100

октана)
2. G DRIVE дизел Адитивирани дизел

Наручилац захтева да тражена добра буду адитивирана јер се на тај начин продужава век 
(трајање) мотора и не долази  до гушења машине тј. мотора и тиме смањујемо трошкове 
животног циклуса возила. Препорука произвођача возила је  да гориво има што више октана. 
Техничка спецификација за ЈН МВ 02/2019 направљена је у складу са сопственим потребама, 
дугогодишњим искуством и проблемима које смо имали при коришћењу разних врста горива,
а која је у складу са нашим возним парком.

На територији Републике Србије има више понуђача који могу понудити добра задатих 
карактеристика. 

                                                                                            Комисија за ЈНМВ 02/2019
                                                                                                       ВСИ  Сомбор


